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A  N  U  N  Ţ 

 
 
Curtea de Apel Galaţi organizează, la sediul său, C  O  N  C  U  R  S, în datele de 13 august 2022 – 

proba de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator sau de dactilografiere şi 14 august 2022 
– proba scrisă, în vederea ocupării unor posturi vacante de grefier, pe perioadă determinată, la 
instanţele judecătoreşti din raza teritorială de competenţă, după cum urmează: 

- 2 posturi  de grefier cu studii superioare juridice temporar vacant la Judecătoria Galaţi; 
- 1 post de grefier cu studii superioare juridice temporar vacant la Judecătoria Brăila. 
 
 
Pentru candidaţii care nu au ocupat posturile, dar care au obţinut nota minimă de promovare, se va 

putea face, în ordinea mediilor, valorificarea rezultatelor pe posturi de acelaşi tip ce se vor vacanta ulterior la 
orice instanțe din raza Curții de Apel Galați, în interval de un an de la data afişării rezultatelor finale. De 
asemenea, există posibilitatea definitivării pe posturi viitoare vacantate pe perioadă nedeterminată, în 
condițiile Ordinului nr. 40/22.12.2020 emis de Președintele Curții de Apel Galați, publicat pe site-ul acestei 
instanțe la secțiunea Informații de interes public. 
 

Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unei probe practice, eliminatorii, de verificare 
a cunoştinţelor de operare pe calculator şi tehnoredactare precum şi a unei probe scrise. 

Precizările cu privire la ora și locul stabilit pentru susţinerea probelor concursului vor fi afişate 
la sediul Curţii de Apel Galaţi cât şi pe site-ul acestei instituţii la secțiunea Concursuri. 

Dosarele de concurs se depun la sediul instanței din mun. Galaţi, str. Brăilei nr. 153, cod poştal 800319, 
jud. Galaţi, camera 113, etajul I, de luni – vineri, între orele 1100 – 1300, până la data de 22 iulie 2022, 
inclusiv şi vor cuprinde următoarele documente: 
    a) cerere tipizată; 
    b) actul de identitate (copie simplă); 
    c) diploma de bacalaureat sau, după caz, de studii superioare (copie simplă); 
   d) caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învăţământ 
absolvită; 
    e) curriculum vitae; 
    f) adeverinţă medicală din care să rezulte textual că este „apt pentru exercitarea funcţiei de grefier”; 
   g) chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs, în valoare de 200 lei, achitată la casieria Curţii de 
Apel Galaţi. 

Pentru candidaţii care nu dețin certificat de cazier judiciar, cazier fiscal sau/şi datele din evidența 
operativă, acestea vor putea fi obţinute de instituţiile organizatoare de la autorităţile competente, cu acordul 
candidatului. 

Certificarea copiilor de pe documentele solicitate se face la înscriere, de aceea candidaţii care depun 
personal dosarul vor avea originalele documentelor asupra lor. 

Dosarele de concurs se pot depune şi prin servicii de curierat sau servicii poştale. În acest caz, 
actele se depun în copie simplă, care conţine mențiunea scrisă de mână de candidat „conform cu 
originalul”, urmată de semnătura acestuia. 

Achitarea taxei de înscriere în cuantum de 200 lei se poate face la casieria Curţii de Apel Galaţi.  
Persoanele care doresc să se înscrie la concurs au posibilitatea de a achita taxa şi prin mijloace de 

plată bancare (inclusiv internet banking). Taxa de înscriere va putea fi achitată în contul 
RO51TREZ30620E330500XXXX deschis la Trezoreria Galaţi, titular Curtea de Apel Galaţi - cod fiscal 
17043103. La rubrica mențiuni/descriere a tranzacției se va trece obligatoriu „taxa concurs grefier 13 -14 
aug. 2022”. 

Originalul dovezii de plată va fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs. 



Candidații vor primi coduri de participare la concurs, rezultatul verificării condițiilor de participare și 
rezultatele probelor urmând a fi afișate exclusiv prin folosirea acestor coduri. 

Orice modificare a detaliilor de desfășurare a concursului va fi anunțată din timp, la sediul Curţii de 
Apel Galaţi cât şi pe site-ul instituţiei la secțiunea Concursuri. 

Relaţii suplimentare la telefon: 0236/460027 int. 330 sau int. 502. 
 

PREŞEDINTELE CURŢII DE APEL GALAŢI 
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